
Інформація про науково-педагогічний працівників кафедри «Судноводіння та морська безпека» 

Волошин Андрій Олександрович – завідувач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Волошин 

Андрій 

Олександ-

рович 

завіду-

вач ка-

федри 

кандидат 

технічних 

наук 

Доцент, 

профе-

сор 

ОНМУ 

05.08.05 

– Судно-

ві енер-

гетичні 

установ-

ки і їх 

елемен-

ти (голо-

вні і до-

поміжні) 

Розраху-

нок та до-

слідження 

приводу 

випускно-

го клапа-

ну судно-

вого мало-

обертово-

го дизеля 

- Управління 

технічною екс-

плуатацією 

флоту – 20 

годин; 

- Охорона 

портових спо-

руд – 12 годин; 

- Стандарти 

Міжнародної 

морської орга-

нізації – 20 го-

дин 

Стажування: 

Одеський на-

ціональний 

морський уні-

верситет, ка-

федра «Тех-

нічне обслу-

говування і 

ремонт су-

ден», звіт № 

080119, «Ме-

тодичне за-

безпечення 

навчального 

процесу та 

дипломного 

проектуван-

ня», березень 

2019 р. 

дивись 

приміт-

ку 

Керівник 

кафедраль

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- Міжнаро-

дна Конфе-

ренція «Ин-

теллектуаль-

ный потенци-

ал XXI века 

‘2019» 19-20 

червня 2019; 

- Наукова 

Конференція 

«Практиче-

ское значение 

современных 

научных ис-

следований 

‘2018» 10-12 

квітня 2018; 

- VII Між-

народна нау-

ково-технічна 

Конференція 

«Суднова 

енергетика: 

стан та про-

блеми» 12-13 

листопада 

2015 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 2, 7, 

8, 10, 13, 16, 

17 

Види і результати професійної діяльності: 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Волошин А.О. Контроль та управління баластними водами // Научный взгляд в будущее. - Выпуск 9 Том 2. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. - С. 101-

108. DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-2-021 

− Волошин А.А., Заяц С.В. Проблемы практической подготовки моряков // Суднова енергетика: стан та проблеми: матеріали VII Міжнародної науково-

технічної конференції: у двох частинах. – Частина 2. – Миколаїв: НУК, 2015 – С. 236-240 



− Волошин А.А., Гаврилов А.В., Заяц С.В. Качественная подготовка моряков – залог безопасности мореплавания // Научные труды SWorld. – Выпуск 

2(39). Том 1. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 78-82 

− Волошин А.А., Гаврилов А.В., Окулов В.И. Обучение моряков приемам психологической помощи в кризисных ситуациях // Сборник научных трудов 

SWorld: Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2013 – Т. 21. – Одесса: Внешрекламсервис, 2013. – С. 35-39 

− Руденко С.В., Шахов А.В., Волошин А.О. Методологічні основи проектування систем безпеки об’єктів водного транспорту // Проблеми техніки. Зб. 

наук. праць. № 3, 2011. С. 72 – 81 

7. Робота у складі Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Участь в роботі науково-методичній комісії Міністерства освіти і науки України "Морський та річковий транспорт» 

8. Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми: 

Наукова тема «Проектування систем безпеки на об’єктах морського та річкового транспорту». Номер державної реєстрації теми: 0109U003029 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника: 

− Декан судномеханічного факультету ОНМУ; 

− Проректор з навчально-виховної роботи ОНМУ; 

− Завідувач кафедри Судноводіння і морська безпека. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів… кількістю три найменування: 

− Гаврилов О.В., Гаврилова Л.О., Волошин А.О. Запобігання забруднення морського середовища // Навчально-методичні вказівки для проведення 

практичних занять і самостійної роботи студентів – Одесса: ОНМУ, 2016. – 67 с. 

− Гаврилов О.В., Волошин А.О. Цивільний захист. Економічна оцінка збитків у надзвичайних ситуаціях // Навчально-методичний посібник для проведення 

самостійної роботи студентів і дипломного проектування. – Одесса: ОНМУ, 2013. – 48 с. 

− Гаврилов О.В., Пуляев І.О. Волошин А.О. Цивільний захист. Дії населення в надзвичайних ситуаціях" (Частина 2) // Методичні вказівки для проведення 

практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Цивільний захист". – Одесса: ОНМУ, 2012. – 78 с. 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

Академік Транспортної академії України. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

Досвід практичної роботи за спеціальністю – 45 років. 



Бердинських Борис Вікторович – доцент кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Бердинсь-

ких Борис 

Вікторович 

доцент 

кафедри 

Кандидат 

технічних 

наук 

немає 05.08.01 

Теорія 

корабля 

Оператив-

ний конт-

роль мо-

рехідності 

судна з 

викорис-

танням 

бортової 

ЕОМ 

- Управління 

судном - 66 го-

дин 

Працює в 

ОНМУ з ве-

ресня 2018 

року, стажу-

вання плану-

ється на 2020 

рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 2, 3, 

13, 16, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Бердинських Б.В., Харитонов Ю.М., Гордеев Б.М. Моделювання інформаційної платформи управління проектами розвитку портової інфраструктури. 

Науковий журнал “Science Rise” № 1/2 (30) 2017. с. 39-45 

− Бердинских Б.В. Взгляд на проблему пиратства с капитанского мостика. МОН України. Миколаївський політехнічний інститут. Наукові праці, 

Миколаїв, 2009 

− Мальцев А.С., Бердинских Б.В., Вильский Г.Б. Техническое средство поддержки лоцманской проводки. ОНМА «Судовождение» Сб. научных трудов, 

выпуск 15, Одесса «ИздатИнформ» 2008, с. 130-137. 

− Бердинских Б.В., Анализ возможностей создания навигационных средств на базе телевизионных систем. АО ЦНИИМФ «Судовождение и связь» Сб. 

науч. трудов ЦНИИМФа, СПб. 1993. С. 17-29 

− Бердинских Б.В. Применение экспериментально-расчетных методов контроля мореходности судна. ММФ СССР ВО «Мортехинформреклама» 

ЦНИИМФ «Новые типы судов и их мореходные качества» Сб. науч. трудов, - Л. Транспорт. 1987. с. 112-118. 

− Бердинских Б.В., Толкунов В.С. Пути повышения эффективности работы лихтеровозной транспортно-технологической системы. 

Мортехинформреклама Морской транспорт, Экспресс-информация. Серия «Организация и управление морским транспортом» выпуск 9(138), М. 

1982, с. 8-15 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− Кондрашихин В.Т., Бердинских Б.В., Мальцев А.С., Козырь Л.А. Справочник судоводителя по навигационной безопасности мореплавания. Одесса, 

«Маяк», 1990 С. 168 



13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/ рекомендацій: 

− Бердинских Б.В. Управління судном // Конспект лекцій – Одесса: ОНМУ, 2018. – 125 с. 

− Бердинских Б.В. Управління судном // Навчально-методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів – Одесса: 

ОНМУ, 2018. – 33 с. 

− Бердинских Б.В. Управління судном // Навчально-методичні вказівки щодо виконання РГЗ – Одесса: ОНМУ, 2018. – 22 с. 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− Член асоціації капітанів міста Одеса. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвід практичної роботи за спеціальністю – 55 років. 



Васалатій Надія Василівна – доцент кафедри (0,5 ставки, зовнішній сумісник) 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Васалатій 

Надія 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

Кандидат 

географіч-

них наук 

немає 11 00 09 

«Метео-

рологія, 

клімато-

логія, аг-

рометео-

рологія» 

Агрометео

рологічні 

умови ви-

рощуван-

ня озимо-

го ріпаку 

в степу 

України 

- Метеороло-

гія – 28 годин; 

- Запобігання 

забруднення 

морського се-

редовища – 20 

годин; 

- Гідрометео-

рологічне за-

безпечення 

судноплавства 

– 26 годин 

Certificate 

that has com-

pleted Train-

ing Course in 

University 

Curricula and 

Course De-

sign for 

OSENU 

teachers at 

Warsaw Uni-

versity of Life 

Sciences 

(SGGW) 

under 511390-

TEMPUS-1-

SK- 
TEMPUS-

JPCR 

‘Environment

al Governance 

for Environ-

mental Curric-

ula’ (EnGo), 

from 05 Janu-

ary 2014 to 19 

January 2014 

Працює в 

ОНМУ з ве-

ресня 2017 

року, стажу-

вання плану-

ється на 2021 

рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- Дев’ята 

міжнародна 

науково–пра-

ктична кон-

ференція «Ін-

тегровані ін-

телектуальні 

робото-тех-

нічні комп-

лекси» Nano-

metrology: na-

noparticles at 

the solid state 

matrix(optical 

aspect), 17-18 

травня 2016 р 

– Київ 

- ХХШ мі-

жнародна на-

уково-мето-

дична конфе-

ренція «Уп-

равління які-

стю підготов-

ки фахівців», 

21-22 квітня 

2016 - Одеса 

- ХХ мі-

жнародна на-

уково-мето-

дична конфе-

ренція «Уп-

равління які-

стю підготов-

ки фахівців», 

23-24 квітня 

2015 .- Одеса 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 2, 3, 

10, 13, 17 



Види і результати професійної діяльності: 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Васалатий Н.В., Тімофеева О.С., Дакка В.С., Пенкова І.Н. Интенсификация учебного процесса в колледже на основе модульных систем обучения. 

Матеріали  ХХШ  міжнародної науково- методичної  конференції « Управління якістю підготовки фахівців» частина1, 21-22. квітня 201р.- Одеса: 

Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2016. - с. 22. 

− Панченко О.О., Васалатій Н.В., Ковальчук В.В. Nanometrology: nanoparticles at the solid state matrix(optical aspect). Матеріали дев’ятої міжнародної 

наукової – практичної конференції «Інтегровані  інтелектуальні робото-технічні комплекси»(ІІРТК-2016, 17-18 травня 2016р. - Київ: Національний 

авіаційний університет, 2016. - с. 73-75.  

− Дюльгер М.О., Васалатій Н.В., Флоря Л.В. Проблема розвитку критичного мислення у студентів вищих навчальних закладів. Матеріали ювілейної  ХХ 

міжнародної науково- методичної  конференції « Управління якістю підготовки фахівців» частина1, 23-24 квітня 2015 р.- Одеса: Одеська державна 

академія будівництва та архітектури, 2015.  -с. 53. 

− Васалатий Н.В. Агроклиматические условия и формирование приростов агроэкологических категорий урожайности озимого рапса. / Н.В. Васалатий // 

Культура народов Причерноморья. – Симферополь. – 2013. – вип. 257. – С. 228-232. 

− Васалатій Н.В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в осінній період вегетації / Н.В. Васалатій // Вісник Одеського державного 

екологічного університету. – 2010. – вип. 10. – С. 150-156. 

− Васалатій Н.В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в весняно–літній період вегетації / Н.В. Васалатій // Вісник Одеського 

державного екологічного університету. – 2012. – вип. 14. – С. 132-141. 

− Васалатій Н.В. Вплив агрометеорологічних умов на формування площі листової поверхні та фотосинтетичну продуктивність озимого ріпаку в осінньо-

зимовий період вегетації / Н.В. Васалатій // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2013. –  вип. 15. – С. 110-119. 

− Полевой А.Н. Модель формирования агроэкологических категорий урожайности озимого рапса / А.Н. Полевой, Н.В. Васалатий // Труды ГМНИЦ РФ: 

Гидрометеорологические прогнозы. – М. – 2013. – вып. 349. – С. 176-187.  

− Васалатий Н.В. Метод анализа иерархии: практическое приложение / Васалатий Н.В., Долинская Л.В., Зубченко О.В.// Вісник інженерної академії 

України.-2015.- вип. 1.- С.279-281. 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− Монографія під редакцією С.М. Степаненко, А.М. Польового «Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату» 

(Розділ 7.2. Т.К. Костюкевич, Н.В. Васалатий, В.М. Ситов). Одесса: «ТЕС», 2018, 520 с. 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника: 

− Завідувач відділу Програмування, обслуговування комп’ютерних систем та мереж Одеського коледжу комп’ютерних технологій Одеського 

державного екологічного університету. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/ рекомендацій: 

− Васалатій Н.В. Метеорологія та океанографія // Конспект лекцій – Одесса: ОНМУ, 2017. – 92 с. 

− Васалатій Н.В. Метеорологія та океанографія // Навчально-методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів – 

Одесса: ОНМУ, 2018. – 24 с. 

− Васалатій Н.В. Запобігання забруднення морського середовища // Конспект лекцій – Одесса: ОНМУ, 2018. – 71 с. 



− Конспект лекцій з дисципліни «Гідрометеорологічне забезпечення судноплавства» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт – Одеса: 

ОНМУ, 2020 – 61 с 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвід практичної роботи за спеціальністю – 6 років. 



Гаврилов Олександр Володимирович – професор кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Гаврилов 

Олександр 

Володими-

рович 

Профес

ор 

кафедри 

Кандидат 

біологіч-

них наук 

Доцент, 

профе-

сор 

ОНМУ 

03.00.15 

– «Гене-

тика» 

Вивчення 

генетич-

них і біо-

хімічних 

особливос

тей від-

новників 

пшениці 

для цито-

плазми 

Triticum 

tіmopheevі 

Zhuk 

- Охорона та 

безпека на морі 

(част. 1) – 24 

години; 

- Цивільний 

захист та 

охорона праці 

в галузі – 24 

години; 

- Запобігання 

забруднення 

морського се-

редовища – 20 

годин  

стажування у 

центрі репро-

дуктивної й 

оновленої ме-

дицини в 

Університет-

ській клініки 

Одеського 

державного 

медичного 

університету, 

грудень 2008; 

стажування 

на кафедрі 

СЕУ ОНМУ, 

червень 2015 

дивись 

приміт-

ку 

Відпові-

дальний 

викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- 7° Congre-

sso da Rede 

Brasileira de 

Tecnologia e 

Inovação de 

Biodiesel, Flo-

rianópolis, SC, 

04 a 07 de no-

vembro de 

2019 / (7-ий 

Міжнародний 

Конгресс, 

Бразилія, 04-

07 листопада 

2019); 

- Міжнаро-

дна науково-

практична 

конференція 

«Intellectual 

potential of 

the XXI centu-

ry ‘2019» – 

19-20 червня 

2019 

- Міжнаро-

дна науково-

практична 

конференція 

«Innovative 

views in to the 

future ‘2019» 

– 30-31 січня 

2019 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 1, 2, 

3, 8, 10, 13, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 



1. Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

рекомендованих МОН: 

− Seamen training on receptions of the psychological help in crisis situations. /V.I. Okulov, A.A. Voloshin, A.V. Gavrіlov. // In Modern scientific research and 

their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova. Vol.J11408. – Odessa : Kupriyenko SV, 2014. – URL: 

http://www.sworld.com.ua/e-journal/ j11408-007.pdf. (IndexCopernicus). 

− Influência de alguns adubos minerais no rendimento de Brassica napus para produção de biodiesel em condições da Ucrânia. / Gavrílov A.V., Gavrílova L.A. (на 

порт. яз.) // Anais do 6° Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, [9º Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, Óleos, Gorduras e 

Biodiesel], (Natal, 22-25.11.2016). RN, Brasil. – Lavras : UFLA, 2016.  –1432 p. – C. 343-344. Link: http://oleo.ufla.br/ (Індексація в Web of Science) 

− Методические аспекты организации преподавания медицинских дисциплин в немедицинских вузах. / А.В. Гаврилов, Л.А. Гаврилова. // Межд. период. 

науч. журнал [«Modern scientific researches»] Современные научные исследования. Т. 2, № 3. – Minsk : Yolnat PE, Belarus, 2018. – 100 с. (С. 16-19). 

ISSN 2523-4692. DOI: 10.30889/2523-4692. (Індексація в Web of Science)  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Обучение моряков приемам психологической помощи в кризисных ситуациях. / В.И. Окулов, А.А. Волошин, А.В. Гаврилов. // Сборник научных 

трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции [«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и 

транспорте '2013»]. Выпуск 4. Т. 21. – Иваново: Маркова Ад, 2013. – 94 с. (С. 35-39). ЦИТ: 413-0733; ISSN 2224-0187 (фахове видання). 

− Качественная подготовка моряков – залог безопасности мореплавания. / А.А. Волошин, А.В. Гаврилов, С.В. Заяц. // Сборник научных трудов SWorld. 

Материалы международной научно-практической конференции [«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и 

образовании '2015» [. Выпуск 2(39). Т.1. – Иваново, научный мир, 2015. – 87 с. (С. 78-82). ЦИТ: 215-216; ISSN 2224-0187 (Print); ISSN 2410-6720 

(Online) (фахове видання). 

− Психологические и методические аспекты медицинской подготовки в вузах. / Л.А. Гаврилова, А.В. Гаврилов. / Научные труды SWorld. – Выпуск 

2(43). Том 4. – Иваново : Научный мир, 2016. – 103 с. (С. 20-24). ЦИТ: 216-039; ISSN 2224-0187 (Print); ISSN 2410-6720 (Online) (фахове видання). 

− Опыт использования инновационных компьютерных технологий в преподавании в вузах. / А.В. Гаврилов, Л.А. Гаврилова. // Научные труды SWorld. – 

Выпуск 3(44). Том 4. – Иваново : Научный мир, 2016. – 100 с. (С. 4-9). ЦИТ: 316-002; ISSN 2224-0187 (Print); ISSN 2410-6720 (Online) (фахове 

видання). 

− Психологическая реабилитация военнослужащих Украины и реадаптация их к условиям службы. / А.В. Гаврилов, Л.А. Гаврилова. – Межд. период. 

науч. издание «Научный взгляд в будущее». / Педагогика, психология и социология, философия и филология, экономика. Вып. 9, Том 3. – Одесса : 

Куприенко СВ, 2018. – 111 с. (С. 35-42). DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-3-001 (IndexCopernicus). 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою 

радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском): 

− Монографія. «Перша медична допомога на морському транспорті» / Л.О. Гаврилова, О.В. Гаврилов. // Навчальний  посібник для проведення 

практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліні «Методи та засоби боротьби за живучість судна». / – Одеса : Куприєнко СВ, Copy-Art, 

Запоріжжя. – 2018. – 136 с. / ISBN: 978-617-7414-32-1; DOI: 10.30888/978-617-7414-32-1.0. Власний внесок: О.В. Гаврилов – 50 %, Л.О. Гаврилова – 

50 %. 

8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання: 

– відповідальний виконавець розділу наукової теми кафедри СМБ. 



10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− заступник завідувача кафедри з наукової роботи. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

− Екологія та охорона навколишнього середовища. / О.В. Гаврилов, Л.О. Гаврилова. // Навчальний посібник – Одеса : ОНМУ, 2013. – 70 с.  

− Запобігання забрудненню морського середовища. / О.В. Гаврилов, А.О. Волошин, Л.О. Гаврилова. // Навчально-методичні вказівки з дисципліні 

«Методи та засоби боротьби за живучість судна» для студентів за спеціальністю: 271 – «Річковий та морський транспорт». – Одеса : ОНМУ, 2016. – 67 

с. 

− Основи анатомії та фізіології людини. Частина I. / О.В. Гаврилов, Л.О. Гаврилова. // Навчально-методичні вказівки для проведення практичних занять 

і самостійної роботи студентів з дисципліні «Методи та засоби боротьби за живучість судна» – Одеса : КЦ Магістр, 2017. – 20 с. 

− Основы анатомии и физиологии человека. Часть I. / А.В. Гаврилов, Л.А. Гаврилова. // Учебно-методические указания для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине "Методы и средства борьбы за живучесть судна". – Одесса : КЦ Магистр, 2017. – 20 с. 

− Надання допомоги при кровотечах, способи і засоби зупинки кровотеч. Частина II. / Гаврилов, Л.О. Гаврилова. // Навчально-методичні вказівки для 

проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліні «Методи та засоби боротьби за живучість судна» – Одеса : КЦ Магістр, 

2017. – 20 с. 

− Оказание помощи при кровотечениях, способы и средства остановки кровотечений. / Часть II. / А.В. Гаврилов, Л.А. Гаврилова. // Учебно-

методические указания для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине "Методы и средства борьбы за 

живучесть судна". – Одесса : КЦ Магистр, 2017. – 20 с. 

− Надання допомоги при пораненнях. Десмургія. Частина III. / О.В. Гаврилов, Л.О. Гаврилова. // Навчально-методичні вказівки  для проведення 

практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліні «Методи та засоби боротьби за живучість судна» – Одеса : КЦ Магістр, 2018. – 20 с. 

− Оказание помощи при ранениях. Десмургия. Часть III. / А.В. Гаврилов, Л.А. Гаврилова. // Учебно-методические указания для проведения 

практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине "Методы и средства борьбы за живучесть судна". – Одесса : КЦ Магистр, 

2018. – 20 с. 

− Надання першої допомоги при переломах, вивихах, розтягуваннях зв'язок і забиттях. Транспортування потерпілих. Частина IV. / Л.О. Гаврилова, О.В. 

Гаврилов. //  Навчально-методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліні «Методи та засоби 

боротьби за живучість судна» – Одеса : КЦ Магістр, 2018. – 28 с.  

− Оказание первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях связок и ушибах. Транспортировка пострадавших. Часть IV. / А.В. Гаврилов, Л.А. 

Гаврилова. // Учебно-методические указания для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине "Методы и 

средства борьбы за живучесть судна". – Одесса : КЦ Магистр, 2018. – 28 с. 

− Конспект лекцій з дисциплін "Запобігання забрудненню морського середовища" Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт ОНМУ, 2019. – 

85 с 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвід практичної роботи за спеціальністю – 47 років. 



Гончарук Ірина Павлівна – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Гончарук 

Ірина 

Павлівна 

старший 

викла-

дач 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

кандидата 

технічних 

наук 

немає 05.22.20 

– «Експ-

луатація 

та ре-

монт за-

собів 

транс-

порту» 

Удоскона

лення 

методів 

контролю 

суднопідй

омних 

споруд 

судноремо

нтних та 

суднобуді

вних 

заводів в 

умовах 

експлуата

ції 

- Стандарти 

Міжнародної 

морської орга-

нізації – 44 го-

дини; 

- Охоронні за-

ходи на судні – 

22 години 

- Управління 

судновим 

екіпажом та 

охороні заходи 

на судні – 36 

годин 

Стажування: 

Одеський на-

ціональний 

морський уні-

верситет, ка-

федра «Суд-

нові енерге-

тичні уста-

новки та тех-

нічна експлу-

атація» лю-

тий 2019 р. 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- The Noise 

and Vibration 

Conference & 

Exhibition 

scheduled for 

June 10-13, 

2019 in Grand 

Rapids, Michi-

gan, USA; 

- ІІІ Міжна-

родна науко-

во-практична 

конференція 

«Безпека 

життєдіяльно

сті на транс-

порті та виро-

бництві – ос-

віта, наука, 

практика», м. 

Херсон, 2016 

VI Міжна-

родна науко-

во-практична 

конференція 

«Безпека 

життєдіяльно

сті на транс-

порті та виро-

бництві – ос-

віта, науки, 

практика», м. 

Херсон, 2019 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 1, 2, 

3, 6. 10, 13, 17 

Види і результати професійної діяльності: 

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 



− Golovan A., Gritsuk I., Goncharuk I. Features of Mathematical Modeling in Problems of Determining the Power of a Turbocharged Engine According to the 

Characteristics of the Turbocharger. (2019). SAE International Journal of Engines. DOI:10.4271/03-13-01-0001. Indexed in ESCI (Emerging Sources Citation 

Index, Web of Science) Engineering Village (Ei Compendex) JSTOR Sustainability Collection Scopus 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− С.В. Бугаева, А.А. Баранова, И.П.Гончарук Усиление геотубами конструкций спусковых дорожек слипа на свайном основании. ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», Херсон, 2016, с. 271-275 

− И.П. Гончарук, С.В. Бугаева Повышение несущей способности спусковых дорожек слипа на свайном основании. Международная конференция 

«Практическое значение современных научных исследований, 2017», Одесса, 2017, входит в международные наукометрические базы РИНЦ SCIENCE 

INDEX и INDEXCOPERNICUS, с.62-67 

− С.В. Бугаева, И.П. Гончарук Повышение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, путем армирования грунта основания 

геоматериалами. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», 

Херсон, 2017, с. 108-110 

− Goncharuk I.P Management of personnel of isolated professional groups: social-psychological characteristics. Modern Scientific Researches. Yolnat PE, Minsk, 

Belarus, May 2018, pp. 96-99 

− S.V. Bugaeva, I.P. Goncharuk Determination of the interaction of piles - shells with open bottom end with ground base, Modern engineering and innovative 

technologies. Heutiges Ingenieurwesen und Innovative Technologien, Karisruhe, Germany, December 2018, pp. 56-60. 

− Головань А.І., Гончарук І.П. Современные требования к системам мониторинга выбросов диоксида углерода морским транспортом / Міжнародна 

науково-практична конференція, присвячена пам’яті професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С., Одеса – Стамбул – Одеса, 2019 с. 138-139 (FS-2019 

внесена до переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України на 2019 р. лист ІМЗО від 16.01.2019 №22.1/10-123) 

https://drive.google.com/file/d/1NZ-G27Z8o5nLQjVpoEasBMWXx1e4pwUY/view 

− Головань А.І., Гончарук І.П., Делі А.К., Костенко А.А. Современные методы мониторинга вредных выбросов энергетической установкой грузового 

судна 10 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх 

обслуговування СЕУТТОО, 2019, ХДМА, Херсон, с.85-88 

− Головань А.И., Гончарук И.П., Дели А.К. Использование оптического расходомера газа в задаче определении количества выбросов двуокиси углерода 

транспортным судном / Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT -2020) 27-29 травня 2020 року, ХДМА,  Херсон, Україна 

с. 89-90 

− Головань А.И., Гончарук И.П., Дели А.К. Использование недиспергирующего газового анализатора в задаче определении количества выбросов 

двуокиси углерода транспортным судном / Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування СЕУТТОО-

2020, вересень 2020 року, ХДМА, Херсон, Україна, с. 131-134 

− Бугаєва С.В., Гончарук І.П. Застосування геотуб для посилення основи спускових доріжок сліпа / Міжнародна науково-технічна конференція ОНМУ 

«100 років вищої морської освіти в Україні», Одеса, 2018 с. 18-20 http://www.osmu.odessa.ua/images/university/news/100_years_mar_educ_tez.pdf 

− Бугаєва С.В., Головань А.І., Гончарук І.П. Підвищення безпеки експлуатації гідротехнічних споруд / VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, науки, практика», м. Херсон, 2019 (SLA-2019) ХДМА, с. 94-96 

− Бугаєва С.В., Головань А.І., Гончарук І.П. Підвищення безпеки експлуатації гідротехнічних споруд шляхом експериментальних методів визначення 

взаімодії паль-оболонок і ґрунту основи / VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – 

освіта, науки, практика», м. Херсон, 2020 (SLA-2020) ХДМА, с. 72-74 

about:blank
about:blank


3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− Системи і засоби транспорту Проблеми експлуатації і діагностики: монографія / О.О. Сторчак, И.П. Гончарук, О. Дели, О. Костенко та ін. / за наук. ред. 

проф. Ігоря Грицука. Херсон: Вид-во ХДМА, 2019. – 442 с. 

− Дубровський М.П. (глава 1, 2), Рогачко С.І. (глава 3), Бугаєва С.В., Гончарук І.П. (глава 4), Хонелія Н.Н. (глава 5),та ін., всього 15 авторів Розвиток 

методів проектування, будівництва та реконструкції гідротехнічних споруд Глава 4. Експериментальні дослідження взаімодії паль-оболонок з 

відкритим нижнім кінцем і піщаної основи Монографія Рекомендовано до видання: Протокол №9 засідання Вченої ради ОНМУ від 27 березня 2019 року 

Розглянуто та схвалено: Протокол №6 засідання Вченої ради факультету воднотранспортних та шельфових споруд від 26 лютого 2019 року 

− Дубровський М.П., Рогачко С.І., Бугаєва С.В. Гончарук І.П. та ін. всього 15 авторів. Розвиток методів проектування, будівництва та реконструкції 

гідротехнічних споруд Серія монографій. Частина 2.Математичне моделювання взаімодії грунтом основи з врахуванням властивостей їх матеріалів 

(глава 6) Рекомендовано до видання: Протокол №9 засідання Вченої ради ОНМУ від 27 травня 2020 року Розглянуто та схвалено: Протокол №6 

засідання Вченої ради факультету воднотранспортних та шельфових споруд від 5 березня 2020 року ISSN 2663-9742, DOI: 10.30888/2663-9742.2020-01 

УДК:627.2 

6. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі на менше 50 аудиторних годин на навчальних рік: 

− Дисципліна Охоронні заходи на судні для студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт (Судноводіння) 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Наказ ОНМУ № 358-орг від 28.12.2015р. «Про склад приймальної комісії» Пункт 4. Гончарук І.П. – заступник відповідального секретаря Приймальної 

комісії; 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з організаційної роботи. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

− Навчальний посібник курс лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 271 Морський та річковий транспорт, з дисципліни 

Управління судновим екіпажем, Одеса 2017, с. 82 

− Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 271 Морський та річковий 

транспорт, з дисципліни Управління судновим екіпажем, Одеса 2017, с. 14 

− Навчальний посібник курс лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни Цивільний захист, Одеса 2017, с. 205 

− Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація Судноводіння, з 

дисципліни Міжнародні морські конвенції, Одеса 2018, с. 20 

− Курс лекцій з дисципліни Цивільний захист для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання /І.П. Гончарук – Одеса: ОНМУ, 2017. 

– 218 с 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 19 років. 



Окулов Володимир Іванович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Окулов 

Володимир 

Іванович 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - Охорона та 

безпека на морі 

(частина 2) – 

40 годин; 

- Географія 

судноплавства 

та океанські 

шляхи світу – 

30 годин 

Одеський на-

ціональний 

морський уні-

верситет ка-

федра «Експ-

луатація суд-

нових енер-

гетичних ус-

тановок», 

жовтень 2015  

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Иннова-

ции вокруг 

нас ‘2019», 27 

- 28 лютого 

2019 р., 

Болгарія; 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Совре-

менный этап 

развития на-

учно-техни-

ческого про-

гресса 

‘2019», 21 - 

22 березня 

2019 р., 

Germany. 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Интел-

лектуальный 

потенциал 

XXI века 

‘2018», 26 - 

27 червня 

2018 р., м. 

Одеса 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 2, 10, 

13, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 



2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Окулов В.І., Заяц С.В.. Проблемы качественной подготовки экипажей к борьбе за живучесть судна. Научные труды SWorld/ - Выпуск №2(39) том 1. 

Иваново: Научный мир, 2015 – с. 71-77. 

− Окулов В.І., Чайковський І.В.. Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку газового сектору світової енергетики. «Научний взгляд в будущее» - 

Выпуск 2(2), том 1 Одесса, Транспорт, 2016 – с. 50-58. 

− Окулов В.І., Пуляєв І.О.. Перспективы применения двигателя Стирлинга на современном этапе. Международная конференция «Практическое 

значение современных научных исследований. 2017р.», Одесса 2017, журнал «Научний взгляд в будущее» РИНЦ, DOL, INDEXCOPERNICUS, стр. 51 

- 57 

− Окулов В.І., Пуляєв І.О., Чайковський І.В.. Утилизация судов. Международная конференция «Интеллектуальный потенциал XXI века, 2018», Одесса 

2018, журнал «Научний взгляд в будущее» РИНЦ, DOL, INDEXCOPERNICUS, стр.53-65 

− Окулов В.І., Пуляєв І.О., Чайковський І.В..Безопасность мореплавання и мобильная связь. Международная научно-практическая конференция 

«Мировые научно-технические тренды 2018», Германия 2018, журнал «MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES», indexed in 

INDEXCOPERNICUS, стр.37-43 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з методичної роботи. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

− Методичний посібник для практичних занять (часть 1,2,3,4,5) для студентів з дисципліни «Географія судноплавства та океанські шляхи світу». Одеса 

2018г. 

− Курс лекцій для з дисципліни «Географія судноплавства та океанські шляхи світу». Одеса 2017г. 

− Методические указания для проведения практических работ по дисциплине «Основы судовождения и управление судном» ОНМУ Одеса 2017г. 

Протокол № 12 від 24.12.2016р. Засідання кафедри СМБ 

− Конспект лекцій з дисципліни «Організація морської безпеки і управління ризиками»Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт – Одеса: 

ОНМУ, 2019 – 119 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот з дисципліни «Організація морської безпеки і управління ризиками»  - Одеса: ОНМУ, 2019. – 

55 с 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 39 років. 



Пуляєв Ігор Олександрович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Пуляєв Ігор 

Олександро

вич 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - Основи 

судноводіння і 

управління 

судном – 42 

години; 

- Морська 

практика – 30 

годин; 

- Організація 

морської безпе-

ки і управління 

ризиками – 28 

годин 

Стажування: 

Одеський на-

ціональний 

морський 

університет, 

кафедра 

«Суднові 

енергетичні 

установки та 

технічна 

експлуатація» 

червень 2019 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Иннова-

ции вокруг 

нас ‘2019», 27 

- 28 лютого 

2019 р., 

Болгарія; 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Совре-

менный этап 

развития на-

учно-техни-

ческого про-

гресса 

‘2019», 21 - 

22 березня 

2019 р., 

Germany. 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Миро-

вые научно-

технические 

тренды 

‘2018», 25 - 

26 грудня 

2018 р., 

Karlsruhe, 

Germany 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

п.п. 2, 10, 13, 

17 

 

Види і результати професійної діяльності: 



2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Окулов В.І., Пуляєв І.О.. Перспективы применения двигателя Стирлинга на современном этапе. Международная конференция «Практическое 

значение современных научных исследований. 2017р.», Одесса 2017, журнал «Научний взгляд в будущее» РИНЦ, DOL, INDEXCOPERNICUS, стр. 51 

- 57 

− Окулов В.І., Пуляєв І.О., Чайковський І.В.. Утилизация судов. Международная конференция «Интеллектуальный потенціал XXI века, 2018», Одесса 

2018, журнал «Научний взгляд в будущее» РИНЦ, DOL, INDEXCOPERNICUS, стр.53-65 

− Окулов В.І., Пуляєв І.О., Чайковський І.В..Безопасность мореплавання и мобильная связь. Международная научно-практическая конференция 

«Мировые научно-технические тренды 2018», Германия 2018, журнал «MODERN ENGINEERING AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES», indexed in 

INDEXCOPERNICUS, стр.37-43 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з дистанційного навчання. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

− Методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охоронні заходи на судні». ОНМУ Одеса 2015г. 36 с. 

Протокол № 4 від 29.12.2015 р. засідання кафедри О і БМ 

− Методические указания для проведения практических работ по дисциплине «Основы судовождения и управление судном» ОНМУ Одеса 2017 г. 60 с. 

Протокол № 12 від 24.12.2016 р. засідання кафедри СМБ 

− Конспект лекций по дисциплине «Основы судовождения и управление судном» ОНМУ Одеса 2017 г. 85 с. Протокол № 2 від 14.02.2017 р. засідання 

кафедри СМБ 

− Конспект лекцій з дисципліни «Морська практика» ОНМУ Одеса 2017г 136 с. Протокол № 4 від 12.12.2017р. засідання кафедри СМБ 

− Конспект лекцій з дисципліни «Організація морської безпеки і управління ризиками» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт – Одеса: 

ОНМУ, 2019 – 119 с 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот з дисципліни «Організація морської безпеки і управління ризиками»  - Одеса: ОНМУ, 2019. – 

55 с 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 30 років. 



Заяц Сергій Валентинович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Заяц Сергій 

Валентино-

вич 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - Охоронні 

заходи на судні 

– 20 годин; 

- Цивільний 

захист та охо-

рона праці в га-

лузі – 36 годин 

Одеський на-

ціональний 

морський уні-

верситет ка-

федра «Експ-

луатація суд-

нових енерге-

тичних уста-

новок», бере-

зень 2019 р. 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Интел-

лектуальный 

потенциал 

XXI века 

‘2019», 19 - 

20 червня 

2019 р., м. 

Одеса 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Интел-

лектуальный 

потенциал 

XXI века 

‘2018», 26 - 

27 червня 

2019 р., м. 

Одеса 

- Міжна-

родна науко-

ва конферен-

ція «Практи-

ческое значе-

ние совре-

менных науч-

ных исследо-

ваний ‘2017», 

13 - 20 червня 

2017 р., м. 

Одеса 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункт 2, 10, 

13,17 

 

Види і результати професійної діяльності: 



2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Окулов В.И., Заяц С.В. Проблемы качественной подготовки экипажей к борьбе за живучесть судна.» Международная научная конференция 

«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании» июнь 2015 г. РИНЦ SCIENCE INDEX Выпуск №2(39), 

2015. 71-76 c. 

− Волошин А.А., Гаврилов А.В., Заяц С.В. Качественная подготовка моряков – залог безопасности мореплавания.» Международная научная 

конференция «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте производстве и образовании» июнь 2015 г. РИНЦ SCIENCE INDEX 

Выпуск № 2(39), 2015. 78-82 с. 

− Заяц С.В. Методы борьбы с морским пиратством. Международная научная конференция «Практическое значение современных научных 

исследований» 2017» июнь 2017 г. РИНЦ SCIENCE INDEX Выпуск № 6, 2017. 58-62 с. 

− Заяц С.В. Оценка и проблемы опасной для жизни смешанной миграции по морю.» Международная научная конференция «Практическое значение 

современных научных исследований 2017» июнь 2017 г. РИНЦ SCIENCE INDEX Выпуск №6, 2017. 53-58с. 

− Заяц С.В. Пути регулирования и совершенствования защиты морской среды.» Международная научная конференция «Интеллектуальный потенциал 

ХХI века 2018» июль 2018 г. РИНЦ SCIENCE INDEX Выпуск №10, 2018. 60-65 с.  

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з організаційної роботи. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

− Конспект лекцій з дисципліни «Охоронні заходи на судні» до спеціальностей ЕСЕУ, СЕУУ, електромеханіків, судноводіння. 

− Методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охоронні заходи на судні». 

− Контент дистанційного курсу (лекційний) з дисципліни «Охоронні заходи на судні» Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, Спеціалізація 

Судноводіння: ds.onmu.Odessa.ua. Базовий курс «Дистанционное образование» - Текущее состояние дистанционных курсов – 23. 2018 рік. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 29 років. 



Очеретна (Гладковська) Валентина Валеріївна – доцент 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Очеретна 

Валентина 

Валеріївна 

доцент Кандидат 

технічних 

наук 

немає 05.22.01 

–Транс-

портні 

системи 

Управлін-

ня розвит-

ком експе-

диторсь-

ких ком-

паній в 

умовах 

невизна-

ченості 

ринку тра-

нспортних 

послуг 

- Технологія 

перевезення 

вантажів та 

комерційна 

експлуатація 

суден – 36 

годин; 

- Організація 

морської без-

пеки і управ-

ління ризиками 

– 44 години; 

- Безпека 

судноплавства 

– 24 години 

Стажування у 

Чорномор-

НДІпроект, 

2016 рік 

дивись 

приміт-

ку 

В квітні 

2019 р. за-

хистила 

дисерта-

цію і здо-

була нау-

ковий сту-

пень кан-

дидата 

технічних 

наук 

- Міжнар. 

наук–практ. 

конф. присвя-

чена пам’яті 

професорів 

Фоміна Ю.Я і 

Семенова 

В.С. (FS-

2019, 24 - 28 

квітня 2019 

р., Одеса – 

Стамбул – 

Одеса) 

- Міжнар. 

наук–практ. 

конф. Проб-

леми розвит-

ку логістики 

на морському 

транспорті, 

28 жовтня - 

02 листопада 

2018 р., Оде-

са – Батумі –  

Одеса 

- Міжнар. 

наук–практ. 

конф. Розви-

ток поромних 

перевезень на 

Чорному морі 

та міжнарод-

ні транспорт-

ні коридори 

28 квітня – 02 

травня 2018 

р., Одеса – 

Стамбул, 

Одеса 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 1, 2, 

3, 10, 13, 15, 

17 



 

Види і результати професійної діяльності: 

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

− Gladkovska V. Rationale for logistics operator infrastructure parameters / V. Gladkovska // Технологічний аудит та резерви виробництва: збірник наукових 

праць. – Харків: Технологічний центр, 2017. – Вип. 5/2 (37). – С. 49-54. (Індексується у міжнародній наукометричної базі даних РІНЦ і 

INDEXCOPERNICUS). 

− Гладковська В.В. Проектування конфігурації складської мережі / В.В. Гладковська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник  

наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – Вип. 33 (1255). – С. 29–34. (Індексується у міжнародній наукометричної базі даних РІНЦ і 

INDEXCOPERNICUS). 

− Gladkovska V. Substantiation of the development of freight forwarding company under uncertainty conditions / V. Gladkovska // Технологічний аудит та 

резерви виробництва: збірник наукових праць. – Харків: Технологічний центр, 2018. – Вип. 1/2 (39). –  С. 46–52. (Індексується у міжнародній 

наукометричної базі даних РІНЦ і INDEXCOPERNICUS). 

− Гладковська (Очеретна) В.В. Аналіз інтегрованої логістичної системи на прикладі роботи транспортно - експедиторської компанії / В.В. Очеретна // 

Технологічний аудит та резерви виробництва: збірник наукових праць. – Харків: Технологічний центр, 2014. – Вип. 6/3 (20). – С. 16–20. (Індексується 

у міжнародній наукометричної базі даних РІНЦ і INDEXCOPERNICUS). 

− Гладковская В.В. Характеристика процесса трансформации транспортно-экспедиторской компании в логистического оператора / В.В. Гладковская // 

Проблемы развития транспортной логистики: сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 45. Том 1. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 20–23. 

(Индексируется в международной наукометрической базе данных РИНЦ и INDEXCOPERNICUS).  

− Гладковська В.В. Розробка методики обґрунтування ринкової стратегії транспортно-експедиторської компанії / В.В. Гладковська, І.В. Раскевич // 

Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: збірник  наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – Вип. 49 (1158). – С. 89–93. 

(Індексується у міжнародній наукометричної базі даних РІНЦ і INDEXCOPERNICUS). 

2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Гладковська (Очеретна) В.В. Обґрунтування ринкової стратегії в роботі транспортно-експедиторської компанії / В.В. Очеретна // Вісник 

Національного технічного університету «ХПІ»: збірник  наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – Вип. 48 (1090). – С. 79–85. (фахове видання). 

− Гладковская (Очеретная) В.В. Методические аспекты разработки рыночной стратегии функционирования транспортно-экспедиторской компании  / 

В.В. Очеретная // Методи та засоби  управління розвитком транспортних систем: збірник  наукових праць. – 2014. – №1 (21). – Одеса: ОНМУ. – С. 

158–171. (фахове видання). 

− Гладковська В.В. Проектування конфігурації складської мережі транспортно-експедиторської компанії у процесі її трансформації у логістичного 

оператора / В.В. Гладковська // Управління проектами, системний аналіз і логістика: науковий журнал. – Київ, 2016. – Вип. 18, Частина 1. – С. 24–34. 

(фахове видання) 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− Гладковська В.В. Ринкова стратегія портового експедитора / О.В. Кириллова, О.Р. Магамадов, В.В. Гладковська // Проблеми функціонування і 

розвитку портів: Монографія кол. – Одеса: КУПРІЄНКО С.В., 2016. – Том 1. – С. 42–48. (Входить до наукометричної бази РІНЦ Science Index). 



− Гладковська В.В. Методика обґрунтування ринкової стратегії портового експедитора / О.В. Кириллова, О.Р. Магамадов, В.В. Гладковська та ін. // 

Проблеми функціонування і розвитку портів: Монографія кол. – Одеса: КУПРІЄНКО С.В., 2016. – Том 1. – С. 49–57. (Входить до наукометричної 

бази РІНЦ Science Index). 

− Гладковська В.В. Аналіз розвитку логістичних PL операторів / О.В. Кирилова, О.Р. Магамадов, В.В. Гладковська та ін. // Проблеми функціонування і 

розвитку портів: Монографія кол. – Одеса: КУПРІЄНКО С.В., 2017. – Том 2. – С. 142–147. (Входить до наукометричної бази РІНЦ Science Index). 

10. Організаційна робота у закладах освіти 

− Куратор академічної групи ННІМФ у 2017-2018 н.р.; 

− Куратор академічної групи ННІМФ у 2018-2019 н.р. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

− Навчальний посібник курс лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація 

Судноводіння, з дисципліни Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація суден, Одеса 2018; 

− Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів спеціальності 271 Річковий та морський транспорт, спеціалізація Судноводіння, з 

дисципліни Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація суден, Одеса 2018; 

− Методичні вказівки для розрахунково - графічного завдання для студентів денної форми навчання спеціальності 271 Морський та річковий транспорт, 

з дисципліни Технологія перевезення вантажів та комерційна експлуатація суден, Одеса 2018. 

− Конспект лекцій з дисципліни «Організація морської безпеки і управління ризиками» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт – Одеса: 

ОНМУ, 2019 – 119 с 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот з дисципліни «Організація морської безпеки і управління ризиками»  - Одеса: ОНМУ, 2019. – 

55 с 

− Конспект лекцій з дисципліни «Безпечна організація морських перевезень» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт Спеціалізація  

Навігація і управління морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 129 с 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот  з дисципліни «Безпечна організація морських перевезень» (Частина 1) Спеціальність 271. 

Річковий та морський транспорт Спеціалізація  Навігація і управління морськими суднами - Одеса: ОНМУ, 2019. – 85 с 

− Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліні «Безпечна організація морських перевезень» на тему: «Організація безпеки під час 

морського перевезення на суднi» для студентів денної форми навчання спеціальності 271 Морський та річковий транспорт – Одеса: ОНМУ, 2019 – 41 

с 

− Конспект лекцій з дисципліни «Судноплавний менеджмент» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт ОНМУ, 2019. – 38 с 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот  з дисципліни «Судноплавний менеджмент» Спеціальність 271. Річковий та морський 

транспорт Одеса: ОНМУ, 2019. – 35 с 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій: 

− Гладковська В.В. Стратегія розвитку транспортно - експедиторської компанії / В.В. Гладковська // Проблеми і перспективи розвитку транспорту: 

збірник  наукових праць по матеріалам  всеукраїнської науково-практичної  конференції студентів та молодих вчених, 27  квітня 2016 р., Одеса. – 

Одеса: ОНМУ, 2016. – С. 132–134. 



− Гладковская В.В. Анализ рыночной стратегии работы транспортно-экспедиторской компании / В.В. Гладковская // Проблемы развития транспортной 

логистики: cборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции, 11–19 сентября 2016 г., Одесса – Клайпеда, 

Одесса. –  Одесса: ОНМУ, 2016. – С. 2–3.  

− Гладковская В.В. Факторы неопределенности развития транспортно-экспедиторских компаний / В.В. Гладковская // Розвиток паромних перевезень на 

Чорному морі та міжнародні транспортні коридори:  збірник  наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня – 

02 травня 2017 р., Одеса – Стамбул, Одеса. –  Одеса: ОНМУ, 2017. – С. 93–97.  

− Гладковська В.В. Класифікація транспортно - експедиторських компаній / В.В. Гладковська // Сучасні проблеми морського транспорту та безпека 

мореплавства: збірник  наукових праць по матеріалам  всеукраїнської студентської наукової конференції,  23 листопада 2017 р. – Херсон: 

Видавництво ХДМА, 2017.– С. 16–18. 

− Гладковська В.В. Етапи розробки рішень щодо розвитку транспортно-експедиторської компанії / В.В. Гладковська // Проблеми розвитку транспортної 

логістики:  збірник  наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної конференції, 16–27 лютого 2018 р., Одеса – Батумі, Самсун. –  

Одеса: ОНМУ, 2018. – С. 18–19.  

− Гладковська В.В. Напрямки та варіанти прогресивного розвитку транспортно - експедиторських компаній / В.В. Гладковська // Розвиток поромних 

перевезень на Чорному морі та міжнародні транспортні коридори: збірник наукових праць по матеріалам міжнародної науково-практичної 

конференції, 28 квітня – 02 травня 2018 р., Одеса – Стамбул, Одеса. – Одеса: ОНМУ, 2018. – С. 30–32. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 8 років. 



Чеча Олександр Павлович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Чеча 

Олександр 

Павлович 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - Електрона-

вігаційні при-

лади – 40 го-

дин; 

- Навігаційні 

інформаційні 

системи – 20 

годин 

«Одеський 

район Держ-

гідрографії» 

ДУ «Держгід-

рографії», 

квітень 2015 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету та 

ОНМА 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 2, 3, 

13, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 

2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Гладких И.И., Чеча А.П. Динамическое моделирование ЭНК на устьевых участках рек // Судовождение, - Сб. научн. трудов / НУ "ОМА", Вып.27 - Одесса, Изд. 

Информ, 2017. 

− Гладких И.И., Чеча А.П. Обоснование индексации объектов UkrRIS // Судовождение, - Сб. научн. трудов / НУ "ОМА", Вып.26 - Одесса, Изд. Информ, 2016. 

− Кубышкин В.И., Чеча А.П. К вопросу повышения качества профессиональной подготовки в ВВМУ будущих офицеров штурманов ВМФ // Межвузов. 

темат. сб. «Совершенствование подготовки офицерских кадров штурманской специальности», Баку, Каспийское ВВМУ, 1987. 

− Чеча О.П. Один из факторов повышения эффективности и качества подготовки специалистов // Межвузов. сб. «Опыт учебно-методической работы по 

повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса». вьш. 2. Баку, Каспийское BBMУ 1986. 

− Кубышкин В.И., Чеча А.П. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной подготовки курсантов // Межвузов. сб. «Подготовка штурманов» 

Баку, Каспийское BBMУ 1986. 

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− ГладкихІ.І., Чеча О.П. Перспективи розвитку оперативної океанографії в Україні (монографія) - Одеса, Астропринт, 2017, 115 с. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Высшая геодезия: Геометрия земного эллипсоида. Системы координат // Лабораторный практикум. Одесса, ОНМА, 2008. С. 40 

− Преобразование плоских прямоугольных координат Гаусса-Крюгера из одной координатной зоны в другую // Методические указания к РГР. Одесса, 

ОНМА, 2008. С. 20 



− Управління основними функціями відеопрокладальника Navi-Sailor // Методичний посібник. Одесса, ОНМА, 2011. С. 8 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 40 років. 



Логінов Олег Володимирович – доцент (0,25 ставки, внутрішній сумісник) 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Логінов 

Олег 

Володими-

рович 

доцент к.т.н. атестат 

доцента 

від 14 

травня 

2020 АД 

№00474

1 

"Право-

знавст-

во" 

"Проек-

ти та 

програ-

ми" 

"Річко-

вий та 

морсь-

кий тра-

нспорт" 

Проектно-

орієнтова-

не управ-

ління 

освітньою 

діяльні-

стю ВНЗ  

- Морські 

адміністрації – 

16 годин; 

- Правове 

забезпечення 

судноплавства 

– 16 годин; 

- Законодав-

ство і політика 

в морській сфе-

рі – 28 годин 

Одеська наці-

ональна мор-

ська акаде-

мія, червень 

2015 р. 

 

Пройшов за-

кордонне ста-

жування на 

тему Проект-

ний офіс в 

структурі 

ВНЗ - інстру-

мент реаліза-

ції освітніх 

проектів в 

фінансовій 

перспективі 

Єс на 2014 - 

2020 роки. 

Європейська 

модель. 

Університет 

Суспільних 

Наук у м. 

Лодзь 

Лютий-

квітень 2018 

дивись 

приміт-

ку 

 - Проект-

ний підхід до 

управління 

трансфером 

технологій у 

закладах ви-

щої освіти. 

Управління 

проектами у 

розвитку сус-

пільства. 

Київ: 

КНУБА, 

2019. 

- Ризико-

орієнтоване 

управління 

інноваціями 

проектами 

закладів ви-

щої освіти. 

Управління 

проектами: 

стан та пер-

спективи: 

Матеріали 

ХV Міжна-

родної нау-

ково-прак-

тичної кон-

ференції. Ми-

колаїв, 2019 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 1, 2, 3, 

10, 13, 15, 17 

Види і результати професійної діяльності: 



1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core Collection: 

− Loginov O.,Onychenko S., Bondar A., Andrievska V.Sudak N.Constructing and exploring the model to form the road map of enterprise develoment. Східно- Європейський  

журнал передових технологій  Вип. 5/3(101)2019.Харків: 2019. с.33-42. Scopus 

− Piterska V., Shakhov A.,O. Loginov, L.Loginov.The method of transfer of reserrch project results of institution of higher education.International Scientific and Technical 

Conference.Lviv 2019. Scopus 

2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Логинов О.В. Оптимизация  структуры маркетинговых мероприятий проекта «вступительная кампания вуза» . Вісник ХПІ. № 2 (1111), 2015. С.189-193. 

− Логинов О.В., Онищенко С. П. Организация распределения заданий по подразделениям проектно-ориентированного ВУЗа. Технологический аудит и резервы 

производства. 2016. № 4(3). С.61-67. 

− Логинов О.В. Ценность и результативность проекта «Вступительная кампания ВУЗа». Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-

практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2014», 18-30 марта 2014 г. Выпуск 1. Том.11. 

− Логинов О.В. Эффект от организации проектно-ориентированного ВУЗа. Тези доповідей ХIII Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку 

суспільства», Київ, 13 – 14 травня 2015. К: КНУБА, 2015. С.155-157. 

− Логінов О.В. Адміністративна відповідальність за забруднення морського середовища. Юридичний науковий журнал. Lex Portus №3`2018. С.208-218. 

− Логінов О.В. Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній. Юридичний науковий журнал. Lex Portus № 4`2018. С.89-98. 

− Логінов О.В. Організаційно-правове забеспечення пересування товарів вантажів на морському транспорті та значення логістичних првайдерів в прцесі 

межнародного перевантаження. Юридичний науковий журнал. Lex Portus № 4`2018. С.67-79. 

− Piterska V., Loginov O., Loginova L. Portfolio method of scientific activity management of higher eduсation institution. Сучасний стан наукових дослджень та технологій в 

промисловості. Щоквартальний науковий журнал. № 2 (8). Харків, 2019. С. 86-95. 

− Piterska V., Loginov O., Loginova L. Mechanism for forming an effective portfolio of research projects of institution of higher eduсation. Сучасний стан наукових 

дослджень та технологій в промисловості. Щоквартальний науковий журнал. № 3 (9). Харків, 2019. С. 99-107. 

3. Наявність наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− Кулиєв А.Ю., Логінов О.В., Логінова Л.В. Правове регулювання діяльності крюїнгових компаній в Україні. навчальний посібник. О.; вид-во, 2016. 95с. 

− Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на присвоєння звання механіка третього розряду. Ред.: Волошин А.О. (керівник групи), Шумило О.М., Сторчак 

О.О., Вітюк Л.С., Кононова О.М., Александровська Н.І. Логінова Л.В., Логінов О.В., Соломатін С.Я. Офіційний документ. Одеса: ОНМУ, 2017. 119 с. 

− Самойловська В.П., Логінов О.В., Логінова Л.В. Правове регулювання митної діяльності в Україні: навчальний посібник. О.; вид-во ОНМУ, 2017. 95с. 

− Логінов О.В., Аленіна Н.В., Фесан М.В. Правове регулювання перевезень автомобільним, морським, авіаційним транспортом. О.; вид-во, 2017. 228с. 

− Шипотілова О.В. Логінов О.В.У річищі руху громадсько -політична діяльність Миколаївської організації (1989-1996рр)(До 30 -річчя Народного Руху України) 

Херсон: Олді-плюс, 2019. 180 с. (Монографія) 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту: 

З 01.04.2015р. по теперішній час виконує обов’язки заступника директора ННІМФ ОНМУ.(наказ № 68 вк/о від 06.04.2015) 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Логінова Л.В., Логінов О.В. Англійська мова для юристів заочної форми навчання: метод. роз. Одеса: Одеса. нац. мор. ун-т, 2017. С. 21. 

− Логінов О.В., Логінова Л.В., Наточиной Г.В. Правознавство і морське право: метод. роз. Одеса: Одеса. нац. мор. ун-т, 2017. С. 20 

− Логінов О.В., Логінова Л.В., Наточиной Г.В. Правознавство і морське право: метод. роз. Одеса: Одеса. нац. мор. ун-т, 2017. С. 27 



− Логінов О.В., Логінова Л.В., Пойзнер І.С. Glossary for computer learners: метод. роз. Одеса: Одеса. нац. мор. ун-т, 2017. С. 40 

− Логінов О.В., Логінова Л.В., Пойзнер І.С. English for computer learners: метод. роз. Одеса: Одеса. нац. мор. ун-т, 2017. С. 50 

− Логінов О.В., Логінова Л.В. Англійська мова за професійним спрямуванням: метод. роз. Одеса: Одеса. нац. мор. ун-т, 2019. С. 54 

− Методичні вказівки з дисципліни «Морські адміністації» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт Спеціалізація  Навігація і управління 

морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 15 с 

− Конспект лекцій з дисципліни «Правове забезпечення судноплавства» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт Спеціалізація  Навігація і 

управління морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 61 с 

− Методичні вказівки з дисципліни «Правове забезпечення судноплавства» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт Спеціалізація  Навігація 

і управління морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 20 

− Конспект лекцій з дисципліни «ЗАКОНОДАВСТВО І ПОЛІТИКА В МОРСЬКІЙ СФЕРІ» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт 

Спеціалізація Навігація і управління морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 38 с 

− Методичні вказівки з дисципліни «ЗАКОНОДАВСТВО І ПОЛІТИКА В МОРСЬКІЙ СФЕРІ» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт 

Спеціалізація  Навігація і управління морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 19 с 

− Конспект лекцій з дисципліни «Морські адміністрації» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт Спеціалізація  Навігація і управління 

морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 22 с 

15. Наявність наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики: 

− 1. Питерская В.М., Логінова О.В., Логінова Л.В. Проектний підхід до управління трансфером технологій у закладах вищої освіти. Управління 

проектами у розвитку суспільства.Тема: «Управління проектами в умовах очікування глобальних змін»  тези доповідей. Відповідальний за випуск С.Б. 

Бушуєв. Київ: КНУБА, 2019. С.186-188. 

− Питерская В.М., Логінова О.В., Логінова Л.В. Ризико-орієнтоване управління інноваціями проектами закладах вищої освіти. Управління проектами: 

стан та перспективи : Матеріали ХV Міжнародної наукково-практичної конференції. Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. С. 56-59. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 19 років. 



Пастернак Олег Якович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Пастернак 

Олег 

Якович 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - Безпечна 

організація 

морських пере-

везень – 52 го-

дини; 

- Технологія 

перевезення 

вантажів та ко-

мерційна екс-

плуатація су-

ден – 36 годин 

Національ-

ний універси-

тет «Одеська 

морська ака-

демія», Сві-

доцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

№ 12СС/0473

34, 2018 рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 13, 

15, 16, 17, 18 

 

Види і результати професійної діяльності: 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Конспект лекцій з дисципліни «Безпечна організація морських перевезень» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт Спеціалізація  

Навігація і управління морськими суднами Одеса: ОНМУ, 2019. – 129 с 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот  з дисципліни «Безпечна організація морських перевезень» (Частина 1) Спеціальність 271. 

Річковий та морський транспорт Спеціалізація  Навігація і управління морськими суднами - Одеса: ОНМУ, 2019. – 85 с 

− Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліні «Безпечна організація морських перевезень» на тему: «Організація безпеки під час 

морського перевезення на суднi» для студентів денної форми навчання спеціальності 271 Морський та річковий транспорт – Одеса: ОНМУ, 2019 – 41 

с 

− Конспект лекцій з дисципліни «Судноплавний менеджмент» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт ОНМУ, 2019. – 38 с 

− Методичні вказівки для проведення практичних робот  з дисципліни «Судноплавний менеджмент» Спеціальність 271. Річковий та морський 

транспорт Одеса: ОНМУ, 2019. – 35 с 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики: 

− "Криза днопоглиблювального флоту України", видавництво "Порти України"; 

− «Чи потрібний Одесі морський трамвай" (проект "Одеський морський трамвай"), видавництво "Судноплавство"; 

− "МАКО" (IACS) - Міжнародна Асоціація корабельних суспільств", видавництво "AQUA MARINE"; 

− "Цього не повинно було статися", (по матеріалах зіткнення есмінця "Фицджеральд" з контейнеровозом, а есмінця "Джон С. Маккейн" з ліберійським нафтовим 

танкером "Алник") видавництво "AQUA MARINE"; 



− "Криза днопоглиблювального флоту в Україні", розділ "Гідротехнічне будівництво",  видавництво "Порти України". 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− «Асоціація морських капітанів Одесі», член Правління; 

− «Організація ветеранів флоту Чорноморського морського пароплавства» - Голова Ради. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 48 років. 

18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій: 

− Експерт, консалтингові і координаційні морські послуги. 



Сагайдак Олександр Іванович – старший викладач кафедри (0,5 ставки, зовнішній сумісник) 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Сагайдак 

Олександр 

Іванович 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає Навігація і 

лоція – 48 го-

дин 

Працює в 

Одеському 

національном

у морському 

університеті з 

2017 року, 

стажування 

заплановане 

на 2021 рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 1, 2, 

3, 6, 13, 16, 

17, 18 

 

Види і результати професійної діяльності: 

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

− Captain Alexander Sagaydak et al. The Nautical Institute on Command. Third edition. The Nautical Institute. London 2015. P. 125-127 

2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Сагайдак А.И., Торский В.Г. Пути развития конвенции МАРПОЛ 73/78. Судовождение: сборник научных трудов ОГМА. Выпуск 2. 2000. с 178-191. 

− Варбанец Р.А., Сагайдак А.И. Интернет-мониторинг энергетической установки транспортного судна и экологических аспектов его эксплуатации. 

Доповідь на науково-практичній конференції “Екологічні проблеми водних екосистем та забезпечення безпеки життєдіяльності на водному 

транспорті.” Збірник доповідей. Одеса, 2001. с 21-23. 

− Сагайдак А.И., Торский В.Г. Методы обработки балластной воды. Преимущества и недостатки. Судовождение: сборник научных трудов ОГМА. 

Выпуск 3. 2001. с 146-157. 

− Ивановский В.Г., Варбанец Р.А., Сагайдак А.И. Интернет-мониторинг энергетической установки транспортного судна и экологических аспектов его 

эксплуатации. Вісник Одеського Державного морського університету. Випуск 7. 2001. с 179-182. 

− Сагайдак А. И. «Современные противообрастающие системы на судах: преимущества их применения.» –  Повышение износостойкости и 

долговечности машин и механизмов на водном транспорте. Труды Пятого Международного симпозиума по транспортной триботехнике «Транстрибо – 

2013» 10-11 октября 2013 г. Санкт-Петербург, 2013 с. 114-118  

3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

− Торский В.Г., Сагайдак А.И., Любченко В.И. МАРПОЛ. Практическое пособие. Одесса, 1999. С. 260. 



− Торский В.Г., Сагайдак А.И., Любченко В.И. Управление балластными водами на судах. Учебно-практическое пособие. Одесса, 2012. С. 272. 

6. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: 

Навігація і лоція на англійський мові в обсязі 56 аудиторних годин на рік. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Навігація і лоція // Конспект лекцій. С. 160 

− Навігація і лоція // Методичні вказівки для проведення практичних занять. С. 50 

− Навігація і лоція // Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. С. 50 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− Член-кореспондент Транспортної академії України 

− Член Міжнародної Федерації Асоціацій Морських Капітанів 

− Відповідальний секретар Всеукраїнської Асоціації крюїнгових компаній 

− Член морської асоціації Коннектикуту 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 30 років. 

18. Наукове консультування установ, підприємств, організацій: 

− Експерт Міжнародної морської організації. 



Єпуре Миколай Митрофанович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Єпуре 

Микола 

Митрофано

вич 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - МПЗЗС та 

використання 

радіолокацій-

них систем та 

засобів – 78 

годин; 

- Забезпечен-

ня навігаційної 

безпеки пла-

вання – 26 го-

дин 

Працює в 

Одеському 

національном

у морському 

університеті з 

листопада 

2018 року, 

стажування 

заплановане 

на 2021 рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 10, 

13, 14, 16, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з методичної роботи. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною: 

− Електронавігаційні прилади // Конспект лекцій. 

− Електронавігаційні прилади // Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт. 

− Міжнародні правила запобігання зіткненню суден та використання радіолокаційних систем та засобів // Конспект лекцій. 

− Міжнародні правила запобігання зіткненню суден та використання радіолокаційних систем та засобів // Методичні вказівки для проведення практичних 

занять. 

− Конспект лекцій з дисципліни «Забезпечення навігаційної безпеки плавання» Спеціальність 271. Річковий та морський транспорт – Одеса: ОНМУ, 2020 

- 42 с 

− Методичні вказівки з проведення курсового проектування на тему: "Експлуатаційні розрахунки морських операцій суден" для студентів денної форми 

навчання спеціальності 271 Морський та річковий транспорт – Одеса: ОНМУ, 2019 – 38 с 

14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт): 

−  



16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− Член «Асоціація морських капітанів Одесі». 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 30 років. 

 



Мельник Олексій Миколайович – старший викладач кафедри (0,5 ставки, аспірант) 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Мельник 

Олексій 

Миколайо-

вич 

старший 

викла-

дач 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

доктора 

філософії 

(Аспірант 

чеивертог

о року 

навчання. 

сьомий се-

местр) 

немає 275 

«Транс-

портні 

техноло-

гії» 

Організа-

ція пере-

везень не-

габарит-

них ванта-

жів на не-

спеціалізо

ваних суд-

нах 

- Радіонаві-

гаційні прила-

ди та системи – 

36 годин; 

- Експлуата-

ція спеціалізо-

ваних суден – 

30 годин 

Аспірант 

чеивертого 

року 

навчання. 

сьомий се-

местр 

дивись 

приміт-

ку 

Аспірант 

чеивертог

о року 

навчання. 

сьомий се-

местр 

- Наукова 

конференція 

"Сучасна на-

укова ідея 

‘2019», 

Білорусь, 1-2 

листопада 

2019 р. 

- Міжна-

родна науко-

во-практична 

конференція 

“Науково-

технічна 

революція 

XXI століття 

2019», 

Німеччина 6-

7 червня 

2019; 

- Міжна-

родна науко-

во-практична 

конференція 

«Майбутнє 

людства в 

результатах 

сьогоднішніх 

наукових 

досліджень», 

13-14 

листопада 

2018 року, 

www.sworld.e

ducation; 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 2, 6, 

13, 16, 17 

 

http://www.sworld.education/
http://www.sworld.education/


Види і результати професійної діяльності: 

2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

− Мельник О.М. Критерії підбору логістичної компанії на етапі планування перевезення проектних вантажів. «Науковий погляд у майбутнє»  Випуск 

№10, Том 1, с 55-59, ISSN 2415-766X(P); 

− Melnyk O. Features of planning the carriage of project cargoes, Modern enginiring and innovative technologies Journal,  Issue №4, Vol.2, 59-63; 

− Акимова О.В., Мельник О.М. «Організаційні аспекти перевезення проектних вантажів». Вісник ОНМУ №56 / 2018 рік. 

− Аналіз ринку перевезень проектних вантажів. , Modern enginiring and innovative technologies Journal, Issue №8, Part.1, 86-91; 

− Стан досліджень проблеми перевезень негабаритних вантажів в Україні. Журнал «Транспортні системи і технології» КДУІтаТ, Випуск 34. Листопад 

2019; 

− Організація та структура управління готельно-рестораною службою пасажирського судна. Науково-періодичний журнал «Modern scientific researches», 

Випуск №9-01 (2019) 110-114 

6. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: 

− Морська практика на англійський мові в обсязі 50 аудиторних годин на рік. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій загальною: 

− Радіонавігаційні прилади та системи // Конспект лекцій. 

− Експлуатація спеціалізованих суден // Конспект лекцій. 

− Радіонавігаційні прилади та системи // Методичні вказівки для проведення практичних та лабораторних занять. 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− Член «Асоціація морських капітанів Одесі». 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 22 роки. 



Калініченко Євгеній Володимирович – доцент кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Калінічен-

ко Євгеній 

Володими-

рович 

доцент кандидат 

технічних 

наук 

немає Навіга-

ція і уп-

равління 

судном 

Вдоскона-

лення 

алгорит-

мів інфор-

маційного 

забезпе-

чення ма-

невруван-

ня суден 

Навігація і ло-

ція – 54 години 

КДП - 

Training & 

Certifying 

Center ОНМА 

– 2016; 

Свідоцтво № 

161320 

 

Яхтова школа 

Катран з 

15.06.2019 – 

18.09.2019 

(Довідка від 

23.09.2019) 

дивись 

приміт-

ку 

- НДР № 

ГР 

0115U003

580 – НУ 

«ОМА», 

тема «За-

безпечен-

ня безпе-

ки судно-

водіння в 

стислих 

умовах 

плавання» 

- НДР № 

ДР 

0117U005

133 –НУ 

«ОМА», 

тема «Уд-

осконален

ня методів 

безпечно-

го управ-

ління суд-

ном» 

- 2nd Annual 

Conference, 

23 November. 

2018 – Tal-

linn, Estonia; 

- 1st Annual 

Conference, 

23 November. 

2017 – Tal-

linn, Estonia; 

- VIІ Між-

народна на-

ук.-практ. 

конф., 26-28 

травня. 2015 

– Херсон; 

- Всеукра-

їнська наук.-

тех. конф., 

21-23 травня 

2014 р. – Ми-

колаїв; 

- VI Міжна-

родна наук.-

практ. конф., 

27-29 травня. 

2014 – Хер-

сон; 

Не про-

водиться 

Не про-

водиться 

Пункти 1, 2, 

15, 16, 17 

Види і результати професійної діяльності: 

1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

− Y. Kalinichenko. Analysis of mathematical models of changing the vessel's course when turning./ Y. Kalinichenko, I. Burmaka//Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies.- 2016.-6/9 (84).- P. 20-31. 

− Y. Kalinichenko. Calculation of ship’s active braking characteristics./ Y.Kalinichenko//Technology Transfer: fundamental principles and innovative technical 

solutions: Proceedings of the 1st Annual Conference, 23 November. 2017 – Tallinn, Estonia. – P. 42-44. 



− Y. Kalinichenko. Calculation of safe speed and minimally admissible distance of closing of ships during radar information usage./ G. Kalinichenko, Y. 

Kalinichenko//Technology Transfer: fundamental principles and innovative technical solutions: Proceedings of the 2nd Annual Conference, 23 November. 2018 – 

Tallinn, Estonia. – P. 58-60.  

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України 

− Калиниченко Е.В.  Расчет моментов времени начала и окончания поворота судна с учетом характеристик его поворотливости/ Калиниченко Е.В.// 

Судовождение: Сб. научн. трудов, ОНМА, Вып. 24. – Одесса: «ИздатИнформ», 2014 - С. 68-74.  

− Калиниченко Е.В. Учет в системах принятия решений динамических характеристик судна при расчете момента времени его поворота на программный 

курс/ Калиниченко Е.В. // Проблеми техніки: Науково-виробничий журнал. - 2014. № 1 . - С. 118-122. 

− Калиниченко Е.В. Учет характеристик поворотливости при расчете параметров поворота судна/ Калиниченко Е.В. // Водный транспорт. – 2014. №2 

(20).– С. 63 – 67. 

− Калиниченко Е.В. Обеспечение требуемой точности поворота судна способом перемещения его криволинейной траектории / Калиниченко Е.В. 

//Автоматизация судовых технических средств. – 2014. – № 20. – С. 52-58. 

− Е.В. Калиниченко. Имитационное моделирование загрузки контейнеровоза. / Власенко Е.А., Калиниченко Е.В., Цимбал М.Н. // Ежемесячный научный 

журнал «Austria-science», ч. 1, №26/2019, стр. 43-49. 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п`яти публікацій: 

− Калиниченко Е.В. Обеспечение безопасноcти расхождения маневром изменения курса/ Калиниченко Е.В., Пятаков Э.Н. // Сучасні технології 

проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд: Матеріали Всеукраїнської наук.-тех. конф., 21-

23 травня 2014 р. – Миколаїв : МУК, 2014. – C. 40–42. 

− Калиниченко Е.В. Расчет параметров поворота судна/ Калиниченко Е.В. // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2014): 

Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф., 27-29 травня. 2014 – Херсон: ХДМА, 2014. – C. 123-126. 

− Калиниченко Е.В. Имитационное моделирование активного торможения судна с учетом течения/ Калиниченко Е.В. // Сучасні інформаційні та 

інноваційні технології на транспорті (MINTT-2015): Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф., 26-28 травня. 2015 – Херсон: ХДМА, 2015. – C. 106-

109. 

− Калиниченко Е.В. Large vessels anchoring procedures/Калиниченко Е.В., Калиниченко Г.Е. // Транспортні технології (морський та річковий флот): 

− Y. Kalinichenko. Calculation of ship’s active braking characteristics./ Y.Kalinichenko//Technology Transfer: fundamental principles and innovative technical 

solutions: Proceedings of the 1st Annual Conference, 23 November. 2017 – Tallinn, Estonia. – P. 42-44. 

− Y. Kalinichenko. Calculation of safe speed and minimally admissible distance of closing of ships during radar information usage./ G. Kalinichenko, Y. 

Kalinichenko//Technology Transfer: fundamental principles and innovative technical solutions: Proceedings of the 2nd Annual Conference, 23 November. 2018 – 

Tallinn, Estonia. – P. 58-60. 

16. Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю 

− THE NAUTICAL INSTITUTE, London, UK/ AFNI – 2011, Member Card No. 1117498; 

− АМКО – IFSMA, капітан, 2019, посвідчення № 1456 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 



− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 33 роки. 



Бичковський Юрій В’ячеславович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Бичковсь-

кий Юрій 

В’ячеславо-

вич 

старший 

викла-

дач 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

доктора 

філософії 

(Аспірант 

чеивертог

о року 

навчання. 

сьомий се-

местр) 

немає 073 - 

Менедж-

мент 

Підвищен

ня безпе-

ки море-

плавства, 

шляхом 

управлен-

ня індиві-

дуальним 

людським 

фактором 

- Організація 

управління 

судном – 54 

години; 

- Управління 

судном – 58 

годин 

- Курси «Pi-

lot manage-

ment», вере-

сень 2017, 

Хорватія. 

- Курси 

«ISO 9001: 

2015», січень 

2017; Ameri-

can Bureau of 

Shipping, Гре-

ція 

- Аспірант 

чеивертого 

року 

навчання. 

сьомий се-

местр 

дивись 

приміт-

ку 

Аспірант 

чеивертог

о року 

навчання. 

сьомий се-

местр 

- Всеукра-

їнська конфе-

ренція «Бала-

стна конвен-

ція 2004 ро-

ку», Федера-

ція профспі-

лок морсько-

го і річкового 

транспорту 

України, Оде-

са, жовтень 

2017 року 

- 

International 

Forum on Sea-

farers «Educa-

tion, Training 

& Crewing», 

НУОМА, 

червень 2019 

року 

Не про-

водиться 

Не про-

водиться 

Пункти 2, 6, 

13, 16, 17 

Види і результати професійної діяльності: 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань України 
за 2019 рік написано та здано до печаті п’ять статей по темі дисертації: 

− Human element – brief evaluation of this phenomenon among Ukrainian seafarers. 

− Аналіз використання сучасних механізмів менеджменту на морському флоті і ефективність їх впливу на безпеку мореплавства. 

− Importance of leadership and assessment of this factor among Ukrainian seafarers. 

− Importance of the situational awareness and assessment of knowledge of this factor among Ukrainian seafarers. 

− Людський елемент. Складові фактори «людського елемента». Розуміння сутності даного феномена серед українських моряків. 

6. Проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік: 

− Метеорологія на англійський мові в обсязі 40 аудиторних годин на рік. 



− Управління судном на англійський мові в обсязі 86 аудиторних годин на рік. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Навчальний посібник «Подготовка члена экипажа судна, имеющего обязанности по охране судна». 

− Навчальний посібник «MARPOL 73/78». 

− більш 150 навчальних програм, планів, методичних вказівок на російської та англійської мовах для підготовки моряків в тренажерних центрах України 

«АВАНТ», «МОРТЕЛЕКОМ». 

16. Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю 

− Член THE NAUTICAL INSTITUTE, London, UK; 

− «Асоціація морських капітанів Одесі», член Ради 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 41 рік. 



Бурлаченко Дементій Анатолійович – старший викладач кафедри (0,5 ставки, зовнішній сумісник) 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Бурлаченко 

Дементій 

Анатолійов

ич 

старший 

викла-

дач 

немає немає немає немає Навігація і 

лоція – 48 го-

дин 

Працює в 

Одеському 

національном

у морському 

університеті з 

вересня 2018 

року, 

стажування 

заплановане 

на 2020 рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 10, 

13, 16, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з практичної підготовки студентів. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Навігація і лоція // Конспект лекцій. С. 160 

− Навігація і лоція // Методичні вказівки для проведення практичних занять. С. 50 

− Навігація і лоція // Методичні вказівки для самостійної роботи студентів. С. 50 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− Член «Асоціація морських капітанів Одеси». 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 8 років. 

 



Щенявський Геннадій Сергійович – асистент кафедри (0,5 ставки, внутрішній сумісник) 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Щенявсь-

кий 

Геннадій 

Сергійович 

асистент немає немає немає немає - Виживання 

в екстремаль-

них. ситуаціях 

та медична до-

помога – 16 

години; 

- Цивільний 

захист та 

охорона праці 

в галузі – 16 

години; 

Стажування 

заплановане 

на 2020 рік 

дивись 

приміт-

ку 

Викона-

вець ка-

федраль-

ної НДР 

«Безпека 

та охоро-

на суден і 

портових 

споруд» 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 10, 

13, 16, 17 

 

Види і результати професійної діяльності: 

10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри …: 

− Заступник завідувача кафедрою СМБ з тренажерної підготовки студентів. 

13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів 

лекцій/практикумів/ методичних вказівок/рекомендацій: 

− Навчальний посібник курс лекцій для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни Цивільний захист, Одеса 2017, с. 205 

− Методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Охоронні заходи на судні». 

− Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни Виживання в екстремальних. ситуаціях та медична допомога. 

16. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: 

− Заступник голови профспілкового комітету ОНМУ. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 25 років. 

 



Купратий Олександр Григорович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Купратий 

Олександр 

Григорович 

Стар-

ший 

викла-

дач 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

доктора 

філософії 

поза 

аспіранту-

рою 

немає 271 – 

Річковий 

та 

морсь-

кий 

транс-

порт 

Модель 

процесу 

автоном-

ного уп-

равління 

судном з 

урахуван-

ням типу 

СЕУ 

- Матема-

тичні основи 

судноводіння – 

60 годин; 

- Практика 

несення 

штурманської 

вахти – 30 

годин; 

Стажування 

заплановане 

на 2023 рік 

дивись 

приміт-

куv 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

доктора 

філософії 

поза 

аспіранту

рою 

- XXXIX 

International 

Scientific and 

Practical In-

ternet Confe-

rence "Modern 

vector of sci-

ence develop-

ment" – 2020 

- LІІI Inter-

national Sci-

entific and 

Practical Con-

ference//"The 

Pandemic In-

fluence on the 

Development 

of Science" – 

2020 

Не про-

водиться 

Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 15, 17 

Працює з 

вересня 2020 

року 

 

Види і результати професійної діяльності: 

15. Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики: 

− Petrov I. M., Rudnichenko N. D., Kupraty O. G., ‘‘Specificity Of Using Modern Information Technologies In Service Ergatic Systems On Marine 

Transport’’ //XXXIX International Scientific and Practical Internet Conference "Modern vector of science development" – 2020. – P.19 – 22. 

− Kupraty O. G., "Elaboration of an algorithm for calculating the course (bearing) of the loxodrome"// LІІI International Scientific and Practical Conference//"THE 

PANDEMIC INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF SCIENCE" – 2020. 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 7 років. 
 

http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf
http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-1.pdf


Корякін Костянтин Сергійович – старший викладач кафедри 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Науковий 

ступінь 

Наукове 

звання  

Наукова 

спеціаль

ність 

Тема 

дисертації 

Найменування 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем 

(кількість) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації  

Основні 

публіка-

ції за на-

прямом 

Науково-

дослідна 

робота  

Участь у 

конференціях 

та семінарах 

Робота з 

аспіран-

тами та 

доктора-

нтами  

Керівни-

цтво на-

уковою 

роботою 

студентів 

Інформація 

про показники, 

що визначають 

кваліфікацію 

викладача 

Корякін 

Костянтин 

Сергійович 

Стар-

ший 

викла-

дач 

немає немає немає немає - Глобальний 

морський 

зв’язок для 

пошуку та 

рятування – 20 

годин; 

- Суднові 

автоматизовані 

системи  

управління 

судном – 32 

годин; 

Стажування 

заплановане 

на 2023 рік 

дивись 

приміт-

ку 

Здобувач 

наукового 

ступеня 

доктора 

філософії 

поза 

аспіранту

рою 

Участь у що-

річних науко-

вих конфе-

ренціях уні-

верситету 

немає Підготов

ка студе-

нтів до 

участі у 

щоріч-

них нау-

кових 

конфе-

ренціях 

універси

тету 

Пункти 17 

Працює з 

лютого 2019 

року 

 

Види і результати професійної діяльності: 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

− Досвіт практичної діяльності за спеціальністю – 7 років. 
 

 


